2461. Voertuig van het merk Porsche en
een lift
Verkoop informatie
Aantal :

2

Locatie :

DRONGEN (België)

Startdatum :

15 februari 2021 vanaf 17:00

Sluitingsdatum :

25 februari 2021 vanaf 18:30

Kijkdag :

18 februari 2021 van 13:00 tot 14:00
9031 DRONGEN (BE)

Afhalen :

ALLEEN NA AFSPRAAK
9031 DRONGEN (BE)

WWW.AUCTELIA.COM

De Algemene voorwaarden en de Specifieke voorwaarden van verkoop zijn van toepassing op alle kavels.
SPECIFIEKE VOORWAARDEN - 2461. Voertuig van het merk Porsche en een lift
START DATUM

15 februari 2021 vanaf 17:00

EIND DATUM

25 februari 2021 vanaf 18:30

KIJKDAG

18 februari 2021 van 13:00 tot 14:00
9031 DRONGEN (BE)

AFHAALDAG

ALLEEN NA AFSPRAAK
9031 DRONGEN (BE)
Om de kavels te kunnen ophalen dient het totaal verschuldigde bedrag te zijn voldaan. De kavels kunnen slechts worden
vrijgegeven en te worden meegenomen op de afhaal dag op vertoon van een geldig legitimatiebewijs samen met de Pro–Forma
factuur en na ondertekening van de leveringsbon.
WAARSCHUWING: De koper is volledig verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transport van de gekochte kavels.
WAARSCHUWING: Als kopers hun aangekochte kavels niet op de afhaal dag of op de afgesproken tijd ophalen op het hierboven
aangegeven - of anders overeengekomen adres zijn wij genoodzaakt extra kosten voor opslag en vervoer in rekening te brengen.

KOOPKOSTEN

Verkoopkosten ( op de uiteindelijke verkoopprijs per kavel)
- Bedrag lager dan 15000 € 17% verkoopcommissie op de uiteindelijke verkoopprijs
- Bedrag hoger dan 15000 € 12% verkoopcommissie op de uiteindelijke verkoopprijs

BTW

0,00 % op het hoogste en/of geaccepteerde bod door Verkoper vermeerderd met de koopkosten.

BETALING

De koper heeft de verplichting om binnen 3 werkdagen (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend) na ontvangst van de
Pro-Forma factuur te doen bijschrijven op de door Auctelia aangegeven derden rekening onder vermelding van het factuurnummer.
Auctelia
ING 363-4520918-79 / IBAN : BE58 3634 5209 1879 / BIC BBRUBEBB
BNPPF 035-7704702-33 / IBAN : BE79 0357 7047 0233 / BIC : GEBABEBB

ORGANISATOR

AUCTELIA
Rue Emile Francqui 6/3 B-1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique, 6
1435 Mont-Saint-Guibert (BE)

TOEZICHT

Deze veiling wordt uitgevoerd onder toezicht van Etude Bordet, Gerechtdeurwaarders in 4031 Angleur-Luik.

UITBREIDING VAN
ONLINE VEILING

De veiling van een kavel wordt:

GUNNING VAN KAVELS

Binnen 48 uur na het sluiten van de veiling (zaterdagen, zon- en feestdagen en vertragingen bij het verzenden/ontvangen van e-

- verlengd met 5 minuten voor alle biedingen in de afgelopen 5 minuten.
- verlengd met 20 minuten als er geen bod op dit kavel is geplaatst.

mail niet meegerekend)krijgt de kandidaat-koper een aankoopbewijs uit naam van de verkoper(s) namens wie de
verkoopovereenkomst werd opgesteld. Indien de kandidaat koper geen e-mail ontvangt binnen voornoemde termijn, betekent dit dat
zijn bod niet is geaccepteerd door Verkoper. Auctelia is niet gemachtigd tot acceptatie van biedingen en het gunnen van kavel(s).
ALGEMENE
VOORWAARDEN

De Algemene voorwaarden en de Specifieke voorwaarden van verkoop zijn van toepassing op alle kavels. U kunt ze vinden op
www.auctelia.com.

TER ATTENTIE VAN
KANDIDAATKOPER/KOPER

Ter attentie van kandidaat-koper/ koper: Voor alle zaken/kavels geldt dat ze worden verkocht zonder garantie in de staat waarin ze
zich bevinden op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Auctelia en/of
de gerechtsdeurwaarder geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken. Auctelia en/of de gerechtsdeurwaarder
geven geen garantie in verband met compleetheid, aantallen, goede werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid (of niet
verkoopbaarheid), het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.
Gebreken van welke aard dan ook, teleurstellingen of tegenvallende verwachtingen van koper of verkrijgende derden geven geen
enkel recht op (schade)vergoeding of verrekening. Gezien het feit dat de kavels op de kijkdag geïnspecteerd konden worden voor
de verkoop of veiling en dat de voorwaarden bekend waren bij de koper wordt de koper geacht de door hem gekochte kavel(s)
vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht en zich op eigen risico geïnformeerd te hebben over de staat waarin de kavels zich
bevinden.

VERTALING

Indien er sprake is van verschillen tussen vertalingen van deze voorwaarden en de originele franse tekst van deze voorwaarden, is
de franse tekst altijd bepalend.

Fotos

Omschrijving

Openingsbod

ID : 2461-001

Porsche Boxster Cabriolet

2 500,00 €

Merknaam : Porsche
Model : Boxster
Cabriolet
Merk : <strong>PORSCHE</strong>
Model : BOXSTER
Chassisnummer : WPO ZZZ 98Z XS 603 873
1<sup>e</sup> inschrijving : 08.02.1999
Kilometerstand : Vermoedelijk rond de 62.000 km. Op de laatste controle 60.307
Motor : 2480 cm3 |150 kW | benzine
Kleur : grijs metaalkleur. Zwart interieur
Opmerkingen : De wagen staat al +/- 6 jaar stil = niet mee gereden (batterij na te
zien/vervangen)
Uitvoering : lederen interieur, automatische versnellingsbak
Documenten : OK
Sleutels : 2

ID : 2461-002

Elektrische heftruck FENWICK MRLV 125/78
Merknaam : FENWICK
Model : MRLV 125/78
Elektrische heftruck
Merk : <strong>FENWICK</strong>
Model : MRLV 125/78
Chassisnummer : x
Bouwjaar : onbekend
Capaciteit : 2940 mmh | 1200 kg
Kleur : geel
Opmerkingen : batterij kan niet meer opgeladen worden, met 2 bijhorende batterijladers
Sleutels : 1

250,00 €

WAAROM AUCTELIA OM UW TWEEDEHANDSE
APPARATUUR TE VERKOPEN ?

GESLAAGDE VERKOOP

BESTE PRIJS

RECORDTIJD

Auctelia is veel meer dan een gewone
advertentiesite: 95% van de te koop
aangeboden apparatuur wordt
daadwerkelijk verkocht. We delen
hetzelfde doel : verkopen!

We laten een groot aantal potentiële
kopers concurreren om de beste
marktprijs voor uw apparatuur
te behalen. U profiteert hiervan!

Dankzij een online veilingverkoop kunt
u uw apparatuur in een mum van tijd
verkopen. Zodoende kunt u zich
volledig aan uw onderneming wijden.

45.000+

kopers
en bieders

van de te koop gestelde

95% apparatuur wordt

daadwerkelijk verkocht
target
40 landen

Contacteer ons!
www.auctelia.com/verkopen
Referenties

info@auctelia.com
+31-85-4002222
+32-10-620660
+33-9-75-18-00-09

